
7
Nr. 4 • 2013

   

Fra  Fagkonsulentens bord

af klaus Fink 
Undervisningsministeriets fagkonsulent, 
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Vincenzo Vivianni (1622-1703) formulerede denne 
sætning: I en ligesidet trekant er summen af læng-
derne på de tre vinkelrette linjestykker fra et vilkår-
ligt punkt inde i trekanten lig med længden af høj-
den i trekanten. Han beviste den selvfølgelig også. 
Kan du? Kan dine elever? Ja, selvfølgelig, og det er 
en god øvelse til udvikling af ræsonnementskompe-
tencen. Men som det ofte er tilfældet, hjælper selve 
teksten ikke meget, der må en tegning til:

En god strategi er at tegne en ligebenet trekant i fx 
GeoGebra og efterprøve om sætningen gælder når 
man flytter rundt på det frie punkt inde i trekanten. 
Det er ret overbevisende, men det er ikke et bevis i 
matematisk forstand, der må ræsonnementer til. Der 
er flere måder at gøre dette på. I GeoGebra kan man 

med forskellige flytninger få de tre linjestykker til at 
ligge oven i trekantens højde. Men man kan også 
gennemføre en række ræsonnementer der vil føre 
frem til at sagen er bevist. Nogle elever har måske 
brug for et hint: Del trekanten op i mindre trekanter.

Nogle matematiklærere er måske allerede i gang 
med at udarbejde årsplaner til næste skoleår. Jeg 
håber at det fællesskab og den solidaritet der for 
mange opstod i april måned, kan bringes med ind 
i skolens dagligdag så ingen lærer lades alene med 
arbejdet. Teamsamarbejdet var også et af John Hat-
ties budskaber da han besøgte Danmark for nogle 
uger siden.

En god årsplan tager stilling til fagsyn og lærings-
syn. Den tager sit udgangspunkt i Fælles Mål. 

Disse kan være svære at komme godt i gang 
med, men også her vil det fælles arbejde i 

et fagteam være en hjælp for alle. Måske 
kan arbejdet med ræsonnementskom-

petencen tage udgangspunkt i figu-
rer og sætninger som ovenstående, 

dem kan man finde mange af på 
nettet. Arbejdet med GeoGebra 

kan så understøtte elevernes 
ræsonnementer.

Jeg vil ønske alle lærere en god sommerferie med 
sol og varme. Jeg håber at se mange til den nordiske 
GeoGebrakonference til september i København.

Tilmelding til konferencen foregår via sitet: 
http://geogebralabs.dk

CASIO’s mest populære lommeregner til Folkeskolens 
elever i de mellemste og største klasser er udviklet i 
samarbejde med undervisere, som har deres daglige 
virke i skolen. Lommeregneren er bygget op omkring 
en logisk indtastning, der gør den simpel for eleverne at 
anvende og nemt for lærerne at undervise efter. 

De danske lærere som har testet fx-82ES PLUS kan 
kun sige godt om produktet. Den er prismæssigt yderst 
konkurrencedygtig og CASIO yder lokal support og 
garanti. Erfaringsmæssigt ved vi at det kan være hårdt 
at være regnemaskine i en skoletaske, derfor yder 
vi 3 års garanti, hvilket betyder at en elev vil få byttet 
til en ny fx-82ES PLUS ved defekt.

Vi har udviklet dansk tilpasset undervisningsmateriale 
som kan downloades gratis fra 
www.p-klitgaard.dk/matematik-og-grafregnere

CASIO – DU KAN REGNE MED OS

 CASIO distributør • Povl Klitgaard • Laurentsvej 21 • 2880 Bagsværd • Telefon + 45 4444 0885 • Fax + 45 4449 0185
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Lærerversion til PC

Lærerversionen er en CD ROM der kan installeres 
i en LapTop eller PC og har samme funktioner 
som fx-82ES PLUS.
Lærere som anvender denne Emulator (CD ROM) 
udtaler at det er et uforligneligt hjælpeværktøj i 
undervisningssituationer.
Denne CD ROM er gratis og kan bestilles hos 
distributøren Povl Klitgaard på 4444 0885.

Lommeregner med korrekt 
matematisk skrivemåde

fx-82ES PLUS

• Regningsarternes hieraki  
• Punkt matrix display 
• 15 og 10+2 cifre
• 252 funktioner
•  Trigonometriske funktioner
• 9 variable hukommelse 
•  To-dimensional statistik 

• Regressionsanalyse 
• Gentagelsesfunktion 
•  Automatisk brøkregning
• Funktionstabel
• Primtalsfaktorisering 
•  Generering af 

tilfældige hele tal
• Batteri
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